
 
 

 

 

Miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA  Nr 8  

Ul. 3 maja 41, 81-735 SOPOT,  Tel.(58) 551 35 37 
 

Organizator S.L  KALINA Salezjańskiej Organizacji Sportowej  

ul. Kalinowszczyzna 3, 20-129 – Lublin 
NIP 946-18-62-052 

Nr. Rachunku Bank PEKAO SA.: 34 1240 5497 1111 0000 5003 2989 

Wpłata uczestnika: 950,- zł  
 

Odpowiedzialny za obóz – Ks. Marcin Wosiek w Rzeszowie 

 w  Lublinie organizuje wyjazd ks. Łukasz Auguściak tel. Kom. 781 245 402 

oraz ks. Marcin Śniezyński  tel. Kom 722 010 214 

e-mail:   oratorium@salezjanie.lublin.pl,   www.oratorium.lublin.pl 

 

Dojazd pociągiem -  szczegóły w II połowie czerwca 
 

Zabieramy: Kurtkę!  Ciepły sweter, piżamę, przybory toaletowe, Strój sportowy: Obuwie 

z białą podeszwą (na salę gimnastyczną)!!! Dres sportowy,  strój kąpielowy, krem do opalania, 

Wygodne buty do chodzenia na wycieczki, nakrycie głowy od słońca, Ubiór na deszczowe dni 

i chłodne dni, Mały plecak, Jeden lub dwa długopisy i notatnik, Legitymację szkolną, dowód 

osobisty lub paszport, LEKI  –  Ew. Aviomarin ....... LUB INNE  

NIE ZABIERAMY RZECZY KOSZTOWNYCH, ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA 

ZA ODTWARZACZE MP3,  APARATY FOTOGRAFICZNE, TABLETY, 

TEL. KOMÓRKOWE, KOSZTOWNOŚCI itd. 

 

Ponadto: obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w morzu bez opieki ratownika, 

samowolnego opuszczania terenu ośrodka i oddalania się od grupy,  spożywania 

alkoholu, palenia papierosów. Organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika 

do domu, po wcześniejszym porozumieniu się z rodzicami w przypadku braku 

podporządkowania się przedstawionym zasadom lub programowi obozu. 

 
Kilka innych informacji: 

  
 Ze względu na wcześniejszą konieczność rezerwacji 

biletów PKP – zapisy do 31 maja 2017 lub 
wyczerpania wolnych miejsc. 

 Przy zapisie należy dostarczyć wypełnioną kartę 
uczestnika i wpłacić zaliczkę. 

 Uczestnicy mieszkają w klasach lekcyjnych ok. 6-8 
osobowych.  

 Korzystanie z Sali gimnastycznej tylko pod opieką 
pełnoletniego wychowawcy. 

 Ze względu na warunki  nie ma odwiedzin i 
przebywania w salach osób płci przeciwnej. 

 Każdego dnia są spotkania tematyczne w grupach, 
w wyznaczonych dniach uczestnicy będą brać udział 
we mszy  świętej. 

 W trakcie obozu są planowane wycieczki i rejs 
statkiem? 

 W programie obozu wakacyjnego są także 
planowane piesze wycieczki, ogniska, zabawy 
taneczne, konkursy, turnieje i rozgrywki sportowe, 
dużo śpiewu 

 Na czas turnusu jest także do dyspozycji Pani 
pielęgniarka 

 Wyżywienie na miejscowej szkolnej stołówce  
(posiłki nieporcjowane). 

 Nie ma możliwości przechowywania żywności na 
sypialniach. 

 UWAGA !!! Kąpiel w morzu tylko za zgodą 
wychowawców i wyłącznie pod opieką RATOWNIKA !!! 

 Wyjście do pobliskich sklepów tylko w wyznaczonym 
czasie i po poinformowaniu wychowawcy. 

 Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty 
przed wyjazdem 


